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 ލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ކް   ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

ތަކެއްޗަށް ހުއްދަދިނުމުގައި   ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އެ
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

   ، ގޮތުގައި ބަލާނޭ ިމންގަނޑުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅުގެ  ިމއީ، . 1 ތަޢާރަފު
ކޮތަޅުގެ ބޭނުންވާ    ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް  އެތެރެކުރަން  ކޮތަޅު  ރާއްެޖއަށް  ގޮތުގައި 

 ލެވެ.ސޫއުގޮތުގެ ޓަކައި ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ  ފަރާތްތަކުން އެކަުމގެ ހުއްދަ ހޯދުަމށް

ލް ކޮތަޅަކީ  ބްކޮތަޅުގެ ތެރެއިން ބަޔޯޑިގްރޭޑަ  ،ދަކީގުސަލުުމގެ ަމވައިލު އެކުލަސޫމި އު . 2 މަގުސަދު 
ކޮތަޅު  އެފަދަ  ކަނޑައަޅައި،  ިމންގަނޑުތައް  ބަލާނެ  ކަނޑައެޅުުމގައި  ކޮބައިކަން 

ފަ ބޭނުންވާ  އެތެރެކުރަން  ބޭނުންވާ  ކަށާތްތަރާރާއްެޖއަށް  އުފައްދަން  ރާއްޭޖގައި  އި 
 ލެއްގެ ދަށުން  ހަަމަޖއްސައި އެގޮތުގެސޫއު  އްފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދިނުުމގެ ކަންކަން އެ

 ތުތައް ކަނޑައެޅުެމވެ. އަަމތިން ޢަަމލުކުރާނެ އިުޖރާ

 ެޖންސީންނެވެ.އުސޫލު ތަންފީޛުކުރާނީ ިމނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އޭމި  . 3 ުއސޫލު ތަންފީޛުކުރުން 

ކޮތަޅުގެގޮތުގަިއ  ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް  
 ބަލާނޭ މިންގަނޑުތަްއ 

ސެ . 4 އަންގައިދޭ  ކޮތަޅުކަން  އަންނިވި    ،ދޫކުރެވޭނީ  ޓުފިކެޓުބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް 
 ިމންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮތަޅަށެވެ. 

ޕެކޭޖިންގ ރިކަވަރަބްލް   ފޮރ"ރިކުއަރަމންޓްސް     :2000EN 13432  )ހ(   
ޓެސްޓް ސްކީްމ އެންޑް    – އެންޑް ބަޔޯޑިގްރެޑޭޝަން  ތުރޫ ކޮންޕޯސްޓިންގ  

ކްރައިޓީރިއާ   އޮފް  ފޮއިވެލުއޭޝަން  އެކްސެޕްޓެންސް  ފައިނަލް  ދަ  ރ 
 ޕެކޭޖިންގ" 
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(Requirements for packaging recoverable through 
composting and biodegradation - Test scheme and 
evaluation criteria for the final acceptance of 
packaging) 

 ވުން.  ިމންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮތަޅުކަުމގައި

ިމންވަރު   )ށ(    ހެވީެމޓަލްސްގެ  ހުންނަ   :EN 13432  2000ކޮތަޅުގައި 
ޕެކޭޖިންގ ރިކަވަރަބްލް ތުރޫ ކޮންޕޯސްޓިންގ އެންޑް    ފޮރ "ރިކުއަރަމންޓްސް  
ކްރައިޓީރިއާ   – ބަޔޯޑިގްރެޑޭޝަން   އެންޑް އިވެލުއޭޝަން  ޓެސްޓް ސްކީމް 

 ރ ދަ ފައިނަލް އެކްސެޕްޓެންސް އޮފް ޕެކޭޖިންގ" ފޮ

(Requirements for packaging recoverable through 
composting and biodegradation - Test scheme and 
evaluation criteria for the final acceptance of 
packaging) 

 ވުން. ިމންގަނޑުތަކަށް ވުރެ އިތުރު ނު

ތައްޔާރު )ނ(    އިންސައްތަ(  )ނުވަދިހަ  %90ެމޓީރިއަލްގެ  ކޮށްފައިވާ  ކޮތަޅު 
އަިމއްލަ ޒާތުގައި   ތެރޭގައިހުގެ  ސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ދުވައެއް)  180ގިނަވެގެން  

 ވުން.  ދާ ބާވަތުގެ ކޮތަޅަކަށްނެތިފަނާވެގެން

ތައްޔާ )ރ(    ަމދުވެގެން  ،ެމޓީރިއަލްގެ  ރުކޮށްފައިވާކޮތަޅު                އެންެމ 
 ވުން.  އަކީ އޯގަނިކް ެމޓީރިއަލް ކަުމގައިއިންސައްތަ(  )ނުވަދިހަ 90%

ދިއުުމގައި )ބ(    ފަނާވެގެން  ނެތި  ނުރައްކާތެރި   ،ކޮތަޅު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް 
 އުލުތެރެއަށް ބޭރުވެގެން ނުދިއުން.ޙަާމއްދާއެއް ާމ

ތައްޔާރުކު )ޅ(   ފްރެކްޝަން  ރާކޮތަޅު  ނޮންބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް           ެމޓީރިއަލްގެ 
 )ފަހެއް( އިންސައްތައަށްވުރެ ަމތި ނުވުން.  5%

ބަންދުކުރުަމށް   )ކ(    އެތެރެކުރާ ކޮށްގެން  ޞައްޚާކާބޯތަކެތި          ރާއްެޖއަށް 
 ރާ ފައިވާ ެމޓީރިއަލްއަކުން، އޭގައި ބަންދުކުދައިކޮތަޅު އުފައް  ނަމަ، އެ   އްކޮތަޅެ

 ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަށް ނޭދެވޭ އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރުން.
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ރސް  ަމއެޑިޓިވްސްގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ޕޮލި  ރާކޮތަޅު ތައްޔާރުކުރުަމށް ބޭނުންކު )އ(   
(polymers)  ްއެޑިޓިވްސ އޯގޭނިކް   ،(organic additives) ،

ފިލަރސް   ސްޓެބިލައިޒަރސް  (inorganic fillers)އިންއޯގޭނިކް   ،
(stabilizers)ޮޕްރ ފަދަ   (pro-oxidants)އޮކްސިޑަންޓްސް  -، 

 ތިާމވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ާމއްދާއަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އެޑިޓިވްސްގެ ތެރޭގައި، އެ
ާމއްދާއެއް ކަަމށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއިން ބައިވެރިވެފައިވާ 

އްދާއެއް މާ   އެ     ފައިވާނަމަ،  ޅައިބައިނަލްއަޤްވާމީ ުމޢާހަދާއަކުން ކަނޑައަ
ިމންވަރު   އިންސައްތައަށްވުރެ   %0.1އެކުލެވޭ  އެކެއް(  ޕޮއިންޓް  )ސުެމއް 

 ން. ދަށުގައި ހުރު

 ވާނެއެވެ. ކުރަންކޮތަޅުގެ ބޭރުފުށުގައި، އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަަމ )ވ(   

 ؛"ތައް ލިޔެފައި ހުރުންޠުނެތިފަނާވުަމށް ބޭނުންވާ ޝަރު" (1)   

   (2) ( ުމއްދަތު  ނަގާ  ލައިފްސަނެތިފަނާވުަމށް  ސްޓޯރޭޖް   އާއިރވިސް 
 ؛)މަސް( ޚުއަދި ކޮތަޅު އުފެއްދި ތާރީ ،ލައިފް އެނގޭ ގޮތަށް(

 ؛ސްގެ ނަންލް އެޑިޓިވްރޭޑަބްކޮތަޅުގައި އެކުލެވޭ ބަޔޯޑީގް (3)   

ކޮތަޅު ރާއްެޖއަށް އެތެރެކުރި ނުވަތަ ރާއްޭޖގައި އުފެއްދި ފަރާތުގެ  (4)   
 ؛ ނަން ނުވަތަ ލޯގޯ

  .ނަންބަރު ޓުފިކެޓުއޭެޖންސީން ދޫކުރާ ސެ (5)   

ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅުގެ ނަމުގަިއ  
އެތެރެކުރުމުގެ  ކޮތަޅު ރާްއޖެއަށް 

 ކުރިން ހުްއދަ ހޯދުން 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅުގެ ނަުމގައި ރާއްެޖއަށް ކޮތަޅު   )ހ(  . 5
ލާޫމތުތައް ޢުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ ަމ  ،އެތެރެކުރުުމގެ ކުރިން

  ޓު ފިކެޓު، ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅުކަން އަންގައިދޭ ސެ ޅައިއަށް ހުށަހައޭެޖންސީ
 ެޖންސީން ހޯދަންވާނެއެވެ.އޭ

ަޖދުވަލު   (1)    އުސޫލުގެ  "   1މި  ކޮތަޅު   ގައިވާ    ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް 
 ؛"ހުށަހަޅާ ފޯުމ ަމށް ހުއްދައަށް އެދިރާއްެޖއަށް އެތެރެކުރު

ކޮތަޅުގެރާއްެޖއަށް   (2)    ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް  ބޭނުންވާ         އެތެރެކުރަން 
 ؛)ތިނެއް( ސާްމޕަލް 3
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ރާއްެޖއަށް އެތެރެކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅު އުފައްދާ   (3)   
 :އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ނުވަތަ ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތުގެ

 ޭމޝަން.ފޮރނަާމއި ކޮންޓެކްޓް އިން (3.1)    

އެ  އެ (3.2)     ކަާމބެހޭ    ފަރާތެއް  ސަރުކާރުގެ  ޤައުެމއްގެ 
ރަޖިސް ލިޔުުމގެ  ޓައިދާރާއަކުން  ކަުމގެ  ވެފައިވާ  ރީ 

 އަސްލު.

ލިބެން) ލިޔުެމއް  ކޮޕީ    އެ  ، ނެތްނަަމ  އަސްލު  ލިޔުުމގެ 
އެއްގޮތް    އެ   ،ހުށަހަޅަންވާނީ އަސްލާ  ކޮޕީއަކީ 

އެ އިދާރާއަކުން  ލިޔުެމއްކަަމށް   ޤައުެމއްގެ ސަރުކާރުގެ 
 .(ެޖހުަމށް ފަހުގައެވެ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ތައްގަނޑެއް

ކޮތަޅަކީ،  (4)    ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް  ބޭނުންވާ  އެތެރެކުރަން        ރާއްެޖއަށް 
ންކޮށްފައިވާ ިމންގަނޑުތަކަށް  ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާ  4  ލުގެމި އުސޫ

ިމންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށްނޫން ބައިނަލްއަޤުވާމީ  
ޓެސްޓު ޓެސްޓު  ކޮށް،އެއްޗެއްތޯ  އަންގައިދޭ  އެ  ނަތީާޖ  ތަކުގެ 

ލިޔުންތަކަކީ   ހުށަހަޅާ  އަދި  އަސްލު.  ލިޔެކިޔުުމގެ  ރަސްމީ 
)ހައެއް( މަސްދުވަސް    6ތައް ހެދި ލެބޯޓަރީއަކުން ދޫކުރިތާ  ޓެސްޓު

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.  ކަކަށްވެފައިވާ ލިޔުންތަ

 ތަކުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓުވަނަ ނަންބަރު(  4ގެ )  ާމއްދާގެ )ހ(މި  )ށ(   
 ހަދަންވާނެވެ. ތައް ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޓެސްޓު

 ؛ކޮތަޅުގެ ކެިމކަލް ކެރެކްޓަރިސްޓިކްސް އަންގައިދޭ ޓެސްޓު (1)   

 ؛ހެވީ ެމޓަލްސްގެ ިމންވަރު އަންގައިދޭ ޓެސްޓު (2)   

ކޮތަޅުގެ (3)    ނުވަތަ  ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް  ކޮތަޅަކީ  ހުށަހަޅާ    ގޮތުގައި 
ކޮތަޅު ބަޔޯޑީގްރޭޑަބްލް  ެމޓީރިއަލްކަން    ކަން ެމޓީރިއަލްއަކީ  ނުވަތަ 

 ؛ންކުރާ ޓެސްޓުގީޔަ

އެނަރޯބިކް  ބަޔޯޑި (4)    ނުވަތަ  އެރޮބިކް  އަންގައިދޭ  ިމންވަރު  ގްރޭޑްވާ 
 ؛ބަޔޯޑިގްރެޑޭޝަން ޓެސްޓު
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  ؛ޑިސްއިންޓިގްރޭޝަން ޓެސްޓް (5)   

 ؛އިކޯޓޮކްސިސިޓީ ޓެސްޓް (6)   

ކަުމގައި   (7)    ުމއްދަތު  ނަގާނޭ  ދިއުަމށް  ނެތިފަނާވެގެން  އެއްކޮށް 
ންކުރާ ގީފައިވާ ުމއްދަތުގައި ނެތިފަނާވެގެން ދާނެކަން ޔަޅައިހުށަހަ
 ؛ޓެސްޓު

 ؛ދެނެގަތުުމގެ ޓެސްޓުސަރވިސްލައިފް އަދި ސްޓޯރޭްޖލައިފް  (8)   

 ؛ނެތިފަނާވެގެންދާނެ ާމޙައުލަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދޭ ޓެސްޓު (9)   

ާމ (10)    ަމޙަނެތިފަނާވެގެންދާއިރު  ާމއްދާތަކާބެހޭ  ބޭރުވާ  ލޫާމތު  ޢުއުލަށް 
 ؛ތައްލިބިދޭ ޓެސްޓު

އެހެނިހެން   (11)    އެކުލެވޭ  ާމއްދާތަކުގެ  ކޮތަޅުގައި  ނޮންބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް 
 ؛އިންސައްތަ އަންގައިދޭ ޓެސްޓު

ކޮތަޅުނަމަ،   (12)    ގެންނަ  ކޮށްގެން  ޚާއްޞަ  ބަންދުކުރުަމށް  ކާބޯތަކެތި 
 ؛ފުޑް ގްރޭޑްކަން އަންގައިދޭ ޓެސްޓް

ކޮތަޅެއް (13)    ލެބޯޓަރީ  ކޮްމޕޯސްޓަބަލް  ހެދި  އެކަން    ންނަމަ، ޓެސްޓު 
ދޫކޮށްފައިވާ ފައި  ޔަގީންކޮށްދޭކަން އަންގައިދޭ ލެބޯޓަރީން ސޮއިކޮށް

 .ލިޔުެމއް

ޤައުެމއްގެ    އެ  ،ތައް ހަދަންވާނީމި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓު  )ނ(   
ލެބޯޓަރީއަކީ  ޕާޓީ ލެބޯޓަރީއަކުންނެވެ. އަދި އެ -ބޫލުކުރާ ތާރޑްގަސަރުކާރު 

ބޫލުކުރާ ލެބޯޓަރީއެއްކަން އަންގައިދޭ ސަރުކާރުގެ ގަޤައުެމއްގެ ސަރުކާރުން    އެ
 ރަސްމީ ލިޔުެމއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ސާމްޕަލް ހޯދުމާއި، އެ ތަކެތި  
 ޓެސްޓުކުރުން 

ފަރާތަށް،   )ހ(  . 6 ހުށަހަޅާ  އެތެރެކުރުަމށް  ރާއްެޖއަށް  ކޮތަޅު  ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް 
ސެ ފަހުލިބުަމ  ޓުފިކެޓުއޭެޖންސީގެ  އެ  ގައިށް  ރާއްެޖއަށް   ވެސް  ފަރާތުން 

ހޯދުާމއި  ކޮތަޅުގެ ސާްމޕަލް     ިމ އުސޫލުގެ  އެ ސާްމޕަލްތަކަށް،  ،އެތެރެކުރާ 
ޓެސްޓުތައް ހެދުުމގެ އިޚުތިޔާރު   ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(  5
 ެޖންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެ
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)ހ( )ށ(    ާމއްދާގެ  ބަޔާން  މި  ހެދުަމށްފަހު، ކޮށްފައިވާ  ގައި  ޓެސްޓުތައް 
ބަޓެސްޓު ނަތީާޖއަށް  ކޮތަޅުގެ ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް  ކޮތަޅަކީ    އެ  ލައި،ތަކުގެ 

ކަށަވަރުކުރެވިއްެޖނަމަ،  އެއްޗެއްކަން  ނުފެތޭ  ިމންގަނޑަށް  ބަލާ      ގޮތުގައި 
އޭެޖންސީ    އެ ބަލައި،  ގޮތުގައި  ކޮތަޅުގެ  ނޫން  ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް        ކޮތަޅަކީ 
 ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.  ޓުފިކެޓުފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެ އެ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ އުސޫލު    ށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ،އުސޫލަމި   )ހ(  . 7 ުއސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ "ޢަަމލުކުރަން ފެށުާމއެކު،    އުސޫލަށް  ިމ )ށ(    
 އުވުނީއެވެ.   "2012ގޮތުގައި ބަލާނޭ ިމންގަނޑުތައް 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކުގެ ާމނަކުރަންވާނީ، އެ ލަފުޒުތަކުގެ ާމނަ ތިރީގައި  . 8 މާނަކުރުން 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅު: ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅު ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނީ،   )ހ(   
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް    4މި އުސޫލުގެ   

ބޭނުންކުރާ   ބާޒާރުކުރަން  ތެރެއިން  ކޮތަޅުގެ  ޕްލާސްޓިކު  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
)ޝޮޕިން ކު  ގކޮތަޅު  އަށާއި،  ކޮތަޅުބޭގްސް(  ބޭނުންކުރާ  އެޅުަމށް       ނި 

 )ގާބޭޖް ބޭގްސް( އަށެވެ.  

ިމނިސްޓްރީ: ިމނިސްޓްރީ ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ތިާމވެށްޓާބެހޭ އެންެމހައި   )ށ(   
ތަންފީޛު ސިޔާސަތުތައް  އެ  ކަނޑައެޅުާމއި  ކުރުަމށް   ސިޔާސަތުތައް 

 ވުޒާރާއަށެވެ.ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ ހަަމަޖއްސާ ސަރުކާރުގެ 

އެންވަޔަރަންަމންޓަލް   )ނ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަުމގައި  އެެޖންސީ  އޭެޖންސީ: 
 ޕްރޮޓެކްޝަން އޭެޖންސީއަށެވެ. 

ރަތީ  ދުކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤުއޯގަނިކް ެމޓީރިއަލް  :  އޯގަނިކް ެމޓީރިއަލް )ރ(   
 ތަކެއްޗަށެވެ.ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ، އަިމއްލަ ޒާތުގައި ފަނާވާ 

_____________________ 
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 1ޖަދުވަލު  

` 
 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފޯމު   ހުއްދައަށް އެދި   މުގެ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރު  ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅު 

 BIODEGRADABLE BAG IMPORT PERMIT APPLICATION FORM 

 ފައިވާ ތަންތަނުގައި ހެޔޮ ފާގަހަޖަހާށެވެ. ކޮށްފޯމު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. ޚާއްޞަ  ނޫކުލައިގެ ދެލިން މި ކުލައިގެ ދެލިން ނުވަތަ  ހެން ކަޅު ނޭ ސާފުވާ 

required. where appropriately ickT .yonl INK” “BLUE/BLACK and LETTERS” “BLOCK using form clearly application the Complete 

01 APPLICATION TYPE  ަތް ހުށަހަޅާ ހުއްދައިގެ ބާވ 
New Permit  

[     ]
  

 އައު ހުއްދަ 

Renew Permit 
[     ] →

 

އައުކުރުން   ހުއްދަ  

Previous Permit No: 
[                ]

 

ނަންބަރު  އިެގކުރީެގ ހުއްދަ   
02 GENERAL INFORMATION  ްމު މަޢުލޫމާތު އާނ 
2.1 COMPANY/ CONSIGNEE INFORMATION   :ުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތ 
Name: 
 ނަން

 

…………………………………………………….. 

Contact no: 
 ..……………………………………… ުގޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު 

Address: 

 އެޑްރެސް 
…………………………………………………….. 

Email Address: 
 ..……………………………………… އީމެއިލް އެޑްރެސް 

2.2 MANUFACTURER INFORMATION   ެމަޢުލޫމާތު:  އުފެއްދި ފަރާތުގ  

Name: 
 ނަން

 
…………………………………………………….. 

Contact no: 
 .............................................  ުގޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު 

Address: 
 ................................................................................  އެޑްރެސް 

Email Address: 
 އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 ..............................................................
... ... ... ... .  

2.3 INFORMATION OF LABORATORY WHERE TESTS WERE CONDUCTED  ުރީގެ މަޢުލޫމާތު:   ލެބޯޓަ   ރި ތަޙުލީލު ކ 
Name: 
 ނަން

 
…………………………………………………….. 

Contact no: 
 .............................................  ުގޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު 

Address: 
 ................................................................................  އެޑްރެސް 

Email Address: 
 އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 ..............................................................
... ... ... ... .  

03 TICK THE RELEVANT BOX  ( ުއެކަށީގެންވާ ދިމާގައި ރަނގަޅ  ) ަހާ! ފާހަގަ ޖ 
 Yes No  

Test was conducted in a government recognised third-party laboratory in the country  

ރީއަކުން ލެބޯޓަތަރޑް ޕާޓީ ސަރުކާރުން ަގބޫލުކުރާ އުމުގެ ޤަ އިމުކޮށްފައިވާ ޤާ  ރީފައިަވނީ، ލެބޯޓަދައި ޓެސްޓުތައް ހަ  
]     [

 
[     ]

  

Test was conducted in a government recognised company in the country  
ސަރުކާރުން ަގބޫލުކުރާ ފަރާތެއް އުމުގެ ޤަ އިމުކޮށްފައިވާ ޤާ ކުންފުނި  ކުންފުންޏަކީ، އެ ކޮތަޅު އުފައްދާ   

]     [
 

[     ]
  

Are these laboratory test results available? 
ލެބޯޓަރީން ހެދިފައި ތައް ަވނީ މި ޓެސްޓު  

   

 Determination of biodegradability of material 
]     [ ކޮތަޅުެގ ކެމިކަލް ކެރެކްޓްރައިޒޭޝަން ބެލުމަށް ހަދާ ޓެސްޓު 

 
[     ]

  

 Determination of degradation time 
ދެނެަގނެވިފައިާވ ޓެސްޓް ޅު ނެތިފަނާެވެގންދާނެ މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ކޮތަ   

]     [
 

[     ]
  

 Conditions at which biodegradability occurs 
 ހުށަހެޅޭ ކޮތަޅު ނެތިފަނާެވެގންދާނެ މާޙައުލަކީ ކޮބައިކަން އަންަގއިދޭ ޓެސްޓު 

]     [
 

[     ]
  

 ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  
 މާލެ،  

 . ދިވެހިރާްއޖެ

Environmental Protection Agency 

Male’, Maldives 
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 By-products of biodegradation 
ނެތިފަނާެވެގންދާއިރު މާޙައުލަށް ބޭރުވާ މާއްދާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިދޭ ޓެސްޓު ކޮތަޅު   

]     [
 

[     ]
  

 Heavy metal content 
 ކޮތަޅުަގއި އެކުލެވޭ ހެވީ މެޓަލްސްގެ މިންަވރު އަންަގއިދޭ ޓެސްޓު 

]     [
 

[     ]
  

 Weight of biodegradable bags before and after degradation 
ޓު ނެތި ފަނާެވެގން ދިއުމަށްފަހު ހުންނަ ބަރުދަން އަންގައިދޭ ޓެސް ، ކޮތަޅު ނެތިފަނާެވެގން ދިއުމުގެ ކުރިން ހުރި ބަރުދަނާއި  

]     [
 

[     ]
  

 Percentage of non-biodegradable contents 
ޓު އިންސައްތަ އަންަގއިދޭ ޓެސްޅުަގއި އެކުލެވޭ ނެތިފަނާެވެގންނުދާ މައްދާތަކުގެ  ކޮތަ  

]     [
 

[     ]
  

 If to be used for food packaging, demonstrating it's safe for packed food 
އަންގައިދޭ  ކަން  ތެރިކައުބަންދުކުރުމަށް ރައް ކާބޯތަކެތި ،ާވނަމަ  ކަމުަގއި ކޮށްެގން ެގންނަ ކޮތަޅުޞަކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރުމަށް ޚާއް

   ޓެސްޓު

]     [
 

[     ]
 

 

 Total biodegradation amount 

]     [ ލަ މިންަވރު އަންގައިދޭ ޓެސްޓު މުކޮތަޅު ނެތިފަނާެވެގންދާ ޖު
 

[     ]
  

05 INFORMATION OF THE BAG   ުކޮތަޅުގެ މަޢުލޫމާތ 
Colour of the bag: 
 ކޮތަޅުެގ ކުލަ

 
………………………………………………… 

Colour of the label 
 ލޭބަލްގެ ކުލަ

 ......................................................................... 

Packaging material 
 …………………………………………………… ޕެކޭޖިންގ މެޓީރިއަލް

Thickness of the packaging material 
މެޓީރިއަލްގެ ބޯމިން ޕެކޭޖިންގ    .............................................................. 

Percentage of organic content in the packaging material 
މެޓީރިއަލްސްަގއި ހިމެނޭ އޯަގނިކް މެޓީރިއަލްގެ ކޮންޓެންޓް ޕަސެންޓް  ގ ޕެކޭޖިން  

…………………………………………………… 

06 INFORMATION OF DEGRADATION TIME & AMOUNT  ަމިންވަރުގެ މަޢުލޫމާތު   ތާއި ނެތިފަނާވެގެންދާ މުއްދ 
Time of degradation 
 ...........................................  ނެތިފަނާެވެގންދާ މުއްދަތު 

Degradation amount 
 ………………………………………… ނެތިފަނާެވެގންދާ މިންވަރު 

07 INFORMATION OF SERVICE LIFE AND STORAGE LIFE  ަސްޓޯރޭޖް މުއްދަތުގެ މަޢުލޫމާތު   ތާއި ކޮތަޅު ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދ 
Service life 

ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތު ކޮތަޅު   
…………………………………………………… Storage life 

މުއްދަތު ސްޓޯރޭޖުގެ   ………………………………………… 
08 THE CONDITIONS FOR BIODEGRADATION  ުކޮތަޅު ނެތިފަނާވެގެންދާއިރުގެ މާޙައުލުގެ މަޢުލޫމާތ 

 

 
 
 
  

09 BY-PRODUCTS OF BIODEGRADATION OF THE PLASTIC BAG   ުލު ސީ ފު ނެތިފަނާވެގެންދާއިރު މާޙައުލަށް ބޭރުވާ މާއްދާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތަ ކޮތަޅ 
 

 
 
 
  

10 HEAVY METALS RELEASED DURING DEGRADATION AND THE AMOUNT RELEASE  ުގައި އެކުލޭވޭ މާއްދާތަކުގެ މިންވަރުގެ މަޢުލޫމާތު މުޮކތަޅު ނެތިފަނާވެ ދިއ 
 Yes No mg/kg of dry substance 

 Yes No mg/kg of dry substance  މގ/ކގ ޑްރައި ސަބްސްޓެންސް 

 މގ/ކގ ޑްރައި ސަބްސްޓެންސް 
Zinc (Zn)  

 ޒިންކް
]     [

 
]     [

 
…………… 

Chromium (Cr) 
 ކްރޯމިއަމް 

]     [
 

]     [
 …………… 

Copper (Cu) 
 ކޮޕަރ 

]     [
 

]     [ ……………
 

Molybdenum (Mo) 

]     [ މޮލިބްޑިނަމް
 

]     [ 
……………

 

Nickel (Ni) 
 ނިކެލް

]     [
 

]     [ ……………
 

Selenium (Se) 

]     [ ސެލެނިއަމް 
 

]     [ 
……………

 

Cadmium (Ca) 
 ކެޑްމިއަމް

]     [
 

]     [ ……………
 

Arsenic (As) 

]     [ އަރސެނިކް 
 

]     [ 
……………

 

Lead (Pb) 
 ލީޑް

]     [
 

]     [ ……………
 

Fluoride (F) 

]     [ ފްލޮރައިޑް 
 

]     [ 
……………

 

Mercury (Hg) 
 މަރކިއުރީ 

]     [
 

]     [ ……………
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Details of eco toxicity 

 ލުސީފުއިކޯ ޓޮކްސިސިޓީ ތަ 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 APPLICATANT DECLARATION  11 ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އިޤުރާރު 
 I hereby declare that the information given in this form is true, to best of my އްޙަ މަޢުލޫމާތެކެެވ.  ޞަ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ  ހުރެންަގއި އަމުފޯ މި

knowledge.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Company 

Stamp 

  ނީެގކުންފު
 ………………… ތައްަގނޑު 

Date 

ޚު ތާރީ  

…………………………………………….. 

Full 
Name: 
 ފުރިހަމަ ނަން 

 

 

…………………………………………….. 

Address: 
 އެޑްރެސް 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Signature 

 ސޮއި 

         ހަމަކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް   ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 
 ހަމަނުވާނަމަ، ފޯމް ރިޖެކްޓް ކުރެވޭނެވެ.  

DOCUMENTARY EVIDENCE (please ensure all applicable 
documents are provided, if not the application will be 
rejected) 

12 

[     ] ކޮންސައިނަރެގ ޕްރޮފައިލް 
 

Consigner Profile 

[     ] ކޮންސައިނަރެގ ކޮމްޕެނީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެޓެސްޓެޑް ކޮޕީ 
 

Attested copy of Consigner’s Company Registration 

[     ] މަނުފެކްޗަރަރގެ ކޮމްޕެނީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެޓެސްޓެޑް ކޮޕީ 
 

Attested copy of Manufacturer’s Company Registration 

[     ] ފައިވާ ލެބޯޓަރީެގ ކޮމްޕެނީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެޓެސްޓެޑް ކޮޕީ ދައި ތައް ހަޓެސްޓު
 

Attested copy of Laboratory’s Company Registration 

 sample bags (three) 3 [     ] ( ސާމްޕަލް ކޮތަޅު ނެއް)ތި 3

 Original of the test reports [     ] ލެބޯޓަރީ ޓެސްޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ އަސްލު 

 
 

 ޖެންސީއޭއެންވަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެްކޝަން 
 ގްރީން ބިލްޑިންގ
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